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Belangrijke data:
16 oktober t/m 20 oktober: Herfstvakantie
23 oktober: Start project Kunstweken groep 1 t/m 8
24 oktober: Luizencontrole
24 oktober: Ophalen kleding door Bag2School

Kindermonitor
Eerder ontving u van ons het verzoek om mee te doen aan de Kindermonitor. De Kindermonitor is een
onderzoek dat om de 4 jaar wordt uitgevoerd voor de gemeente waarin uw kind woont.
Misschien heeft u nog geen tijd gevonden om de vragenlijst in te vullen? Het kan nog steeds! Klik op
www.kindermonitoropschool.nl, dan komt u direct bij de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst
duurt circa 25 minuten. Uw antwoorden helpen de gemeente en school om activiteiten en
voorzieningen te organiseren voor u en uw kind. Daarmee willen ze bijdragen aan een gezond en
prettig leven voor uw kind.

Project Kunstweken groep 1 t/m 8
We gaan dit jaar meedoen met het project “de Kunstweken”. De kinderen gaan drie weken na de
herfstvakantie aan een kunstwerk werken dat geïnspireerd is op een kunstenaar. De groep 1-2 gaat
aan de slag met Mondriaan, de groep 3-4-5 gaat aan de slag met Keith Haring en de groep 6-7-8 gaat
aan de slag met Matisse. Verdere informatie hierover volgt na de herfstvakantie.

Reminder Bag2School
U kunt de zakken nog steeds inleveren bij Basisschool Roncalli elke woensdag, donderdag en
vrijdagmiddag tussen 14:00-14:45 uur (Let op in de week van 16 oktober is het herfstvakantie ).
Op dinsdag 24 oktober zal alles door de organisatie van Bag2School worden opgehaald.
Voor elke ingezamelde kilo aan kleding krijgt de school een vergoeding, de opbrengst komt ten goede
aan activiteiten voor de kinderen.

Familievoorstellingen theater ’t Mozaïek
In de bijlage vindt u de flyer met de familievoorstellingen die in ’t Mozaïek gaan plaatsvinden.

Nieuwsbrieven
De nieuwsbreven kunt u voortaan ook terugvinden op de site van Roncalli. Onder het kopje nieuws
staan de nieuwsbrieven.

Nieuws
Opening Kinderboekenweek 2017:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Actueel/Opening_Kinderboekenweek_2017
Groep 7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Woordsoorten_benoemen

